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الحادي  كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات القرن  تقييم محتوى

 والعشرين 

 1منال محمد صالح بغداديد. 

 ص:لخالمست

في ضوء مهارات القرن  من المرحلة المتوسطة  للصف الثالث      تقويم كتاب العلوم  لدراسة الحاليةا  تاستهدف

، لتحليل محتوى كتاب  الوصفي بأسلوب تحليل المحتوى لمنهج  ولتحقيق هدف الدراسة استخدم ا  ،الحادي والعشرين

مدى توافر مهارات   لتقييم  لمملكة العربية السعودية،ا  -م  2020-2019طبعة  ،  لفصل الدراسي الثانيلالعلوم المقرر  

  مهارات القرن الواحد والعشرين فيمجمل تكرارات  أن  وقد أظهرت نتائج الدراسة  القرن الواحد والعشرين بها،  

مهارات التفكير   تكررتو(،  %28.8( مرة بنسبة )78)  تكررتمهارات حل المشكالت   وأن  (،  270)  كتاب العلوم  

مهارات  تكررت (، و%24.44بنسبة ) مرة( 66مهارات االتصال ) تكررت(، و%25.92بنسبة )مرة ( 70الناقد )

( التكنولوجي  )مرة  (  29التطور  وجاءت%10.74بنسبة  الم  (،  التطور  امهارات  المرتبة  ألخيرة  علوماتي 

بمعالجة الخلل في دمج بعض مفاهيم القرن الواحد والعشرين    الدراسةوأوصت  (،  %10وبنسبة)  مرة  (27بتكرار)

 ية، وإجراء مزيد من البحوث للتحقق من ذلك.في الكتب المدرس

 . كتاب العلوم، مهارات القرن الحادي والعشرين تقويم، الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

The current research aimed to assessment the science book for the third intermediate 

grade in the light of the skills of the 21st century، the content of the aimed book was 

analyzed، to identify the extent of representing twenty-first century skills in it. the 

Results of study was that twenty-first century skills were repeated in the science book 

with a total of (270); problem-solving (28.8%)، critical thinking skills (25.92%)، 

communication skills (24.44%). Technological development skills (10.74%)، and 

informational development skills (10%)، thus the study recommended to inhance 

integrating the skills of the 21st century in science textbooks، suggested carring out 

more studies to investigate the extent of doing that. 

 Key words: Evalution، Science book، Skills of the 21st century. 
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تقييم محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات القرن الحادي  

 والعشرين 

 2د. منال محمد صالح بغدادي

 مقدمة: ال

ظهر تقويم المنهج كمجال علمي جديد في العقد السابع من القرن الماضي، حيث دعت الحاجة  

وف المنهج  مدى صالحية  على  التعرف  مدى مالإلى  والكشف عن  المجتمع ءاعليته  لحاجات  مته 

العلمية  بالمجاالت  وتهتم  التعليمية  العملية  محور  هي  الدراسية  فالمناهج  الطالب،  وحاجات 

 اجة لمراجعتها وتقويمها وتطويرها. والتكنولوجية والتقنية لذلك فهناك ح

ت واضحة مستمرة في اريلمناهج بوجه عام ومناهج العلوم بوجه خاص مطالبة بإحداث تغيإن ا

والمتنوعة،   المتزايدة  االحتياجات  لمواجهة  ومحتواها،  الحياة  وللطبيعتها  تطوير  مع  تماشى 

 (.23، 2007ر )راجي، المتسارعة في العام المعاص 

بالمهارات الالزمة للنجاح في مجتمعاتهم، وعملهم   طالب نبغي على المناهج الدراسية تزويد الي

والعشري الحادي  القرن  إلى في  بالتعليم  المعنية  المؤسسات  من  العديد  السياق سعت  هذا  وفي  ن، 

أط الصياغة  القرن  مهارات  وتعريف  لتحديد  جديدة  وتلك  حر  والعشرين،  كثيرة  ادي  المهارات 

ومتجددة على الدوام، ومن ثم فإن التطوير الدائم لمناهج التعليم يعد أمراً أساسياً، كما أن ماتشمله  

بد وأن يتغير ويطور طبقاً لتطور المعرفة من ناحية، وتطور عالقة التالميذ المناهج من مهارات ال 

 (. 9، 2015)الغامدي،؛  (13- 4، 2014)شلبي،  بالمجتمع من ناحية أخرى

أطلقت   اوقد  والعشرين  منظمة  الحادي  القرن  مهارات  أجل  من  تقريراً م  2004عام  لشراكة 

المناهج الدراسية وطرق وأساليب التقويم؛  ن  يب المهارات، ويؤكد على ضرورة االتساق    هذه  يوضح

المتعلمين،   عند  المهارات  تلك  الالزمةوحددت  لتنمية  المهارات  من  مجموعات  لضمان    ثالث 

  شراكة   مجموعة  حددتهااستعداد الطالب للتعلم والحياة والعمل في العصر الحالي، هذه المهارات  

 : فيما يأتى  st21hip The Partners  ( 7 :2006(  والعشرين الحادى القرن
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والتفكير  مهارات: اإلبداع واإلبتكار،    ذه المجموعةيندرج تحت همهارات التعليم والتفكير الناقد:   •

 الناقد، وحل المشكالت بصورة إبداعية والتعاون والتواصل.

والتكنولوجيا:   • المتعددة  الوسائط  المعلومات،  تحت  مهارات  مهارات: ويندرج  المجموعة  هذه 

 (. ICT)المعرفة والتشارك والتكنولوجيا  وسائط اإلعالم(، ثقافة) ثقافة تكنولوجية، الثقافة ال

الحياة   • التكيف    يندرج تحت والعمل: و مهارات  المرونة والقدرة على  المجموعة مهارات:  هذه 

اجتماعيةأوالمباد  ومهارات  الذاتي،  والتوجية  المختلفة،    ،ة  الثقافات  مع  التعامل  ومهارات 

 القيادة والمسئولية.وساءلة، اإلنتاجية والمو

في المناهج الدراسية   والعشرينمهارات القرن الحادي  أن تكامل   (Ken،2010يرى كين ) و

ساعدهم على بناء الثقة في أنفسهم، كما أن هذه ي ضمن انخراط التالميذ في عملية التعلم، وي سوف  

تعد   الحياالمهارات  بفاعلية في مواقف  والمشاركة  لإلبتكار  الحادي  لتالميذ  القرن  في  المختلفة  اة 

 هداف التربية العملية. والعشرين، مما يحقق أ 

ن الدراسات المهمة في ميدان المناهج وطـرق  وتقييم محتواها مالكتب المدرسية  ليل  ويعد تح

باعتبار   المنهجالتدريـس؛  لمحتوى  وعـاء  المـدرسي  تنفيذ الكتـاب  أدوات  من  مهمة  وأداة  ، ه، 

 (. 2، 2010)الفرا، . ي والجمعي على حد سواءومصدرا للتعلم الفرد 

 هارات القرن الحادي والعشرين في المناهج الدراسيةاستهدفت دراسات عديدة تقويم دمج موقد  

للقرن الحادي والعشرين ومواجهة التحديات التي تواجههم للعيش في هذا القرن   الطالب إلعداد  

وى مناهج العلوم بالمرحلة المتوسطة  تويم مح( إلى تق2020دراسة الشهراني )فقد هدفت ؛ بفاعلية

الحادي   القرن  مهارات  ضوء  توفي  وعدم  المهارات  بعض  ضعف  وأوضحت  فر اوالعشرين، 

في مقرر   21( إلى تقصي مدى تضمين مهارات القرن  2016سبحي) دراسة  كما هدفت    ،بعضها

ف تضمين  ضع  هانتائجواظهرت    العلوم المطور للصف األول المتوسط بالمملكة العربية السعودية،

ويم كتب العلوم للصف الثالث االعدادي تقفاستهدفت  (  2014دراسة شلبي ) أما    ،21مهارات القرن  

 مهارات القرن الحادي والعشرين.  ضعف تناول بعض  ها واظهرت نتائج في مصر،

  أن دمج تلك المهارات في مناهج العلوم ليس على المستوى   علىالدراسات  هذه  قد اتفقت نتائج  و

تحديد وأن هناك حاجة إلى  قدمه المدرسة وبين الواقع خارجها،  المطلوب، وأن هناك فجوة بين مات

 . لطالب تنميتها لدى اوالعمل على مهارات القرن الحادي والعشرين  
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تشخيصية  إوحيث    عملية  المدرسية  الكتب  تقويم  عملية  في  ن  عليها  وتحسين  يعول  تطوير 

تقويم    يتناول هذا البحث لمتعلم،  ة تعليمية صالحة في يد المعلم وامستوى الكتاب المدرسي، ليكون أدا

 . 21العلوم للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات القرن  كتاب 

 اإلحساس بالمشكلة: 

 : اآلتي تبلورت مشكلة الدراسة الحالية في ضوء 

دبيات العديد من الدراسات واأل  أوصت أوال: نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث السابقة: فقد  

بضرورة تضمين الكتب لتلك المهارات و تنميتها لدى الطالب إلعداد مواطن قادر على التفاعل ،  

والتعاون مع أفراد المجتمع، ومواجهة كل الظروف والمستجدات التي تواجهه في القرن الحادي  

)الشهراني،ومنها،  . والعشرين )  (،2018)حجة،  (،2020دراسة  أشارت (،  2014شلبي،  ،    كما 

ات إلى انخفاض مستوى تضمين مهارات القرن الحادي والعشرين في كتب العلوم، دراسلض ابع

 (.2016)سبحي،  منها دراسة 

 ات ومعلم  ات بإجراء مقابالت شخصية مع بعض مشرف  قامت الباحثة  ثانياً: المقابالت الشخصية:

الصف الثالث   بات لاالعلوم بالمرحلة المتوسطة للتعرف على مدى توافر بعض المهارات الالزمة لط

  ، وباألخص مهارات القرن الحادي والعشرين، ومن األسئلة التي طرحت خالل المقابلة: المتوسط

امل تقيس مهارات التفكير ومهارات التع  كتاب العلوم من خالل    البات هل االختبارات المقدمة للط )

العلوم ي هل  _  مع المعلومات والوسائط والكنولوجيا؟  لتي  يات التدريسية اتضمن االستراتيج كتاب 

هل الكتب الدراسية تتضمن األنشطة التي  _ ؟البات يمكن أن تنمي مهارات حل المشكالت لدى الط

لعلوم  هل محتوى كتب ا_ تنمية مهارات المعلومات والوسائط المتعددة والتكنولوجيا؟ لطالبات تقدم ل

الط لدى  العليا  التفكير  مهارات  تنمية  ت_؟البات يتضمن  المعلمهل  تدريسية  ستا  ةطبق  راتيجيات 

معظم من استجابات  وقد أكدت  (  ؟البات وتنمي مهارات الحياة والعمل لدى الط  ةتضمنها دليل المعلم

لدى   الحادي والعشرين  القرن  المقابالت وجود ضعف في مستوى مهارات  تلك    طالبات شملتهم 

لة المعلمين رجع هذا الضعف إلى قصور الكتب الدراسية وأد بعضهم أ، و وسطالصف الثالث المت

 فقط. والتركيز على الجوانب المعرفية
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للتحقق الحالية  الدراسة  إجراء  استدعى  ما  أظهر  ،وهو  استجابات مما  في  ال  بعض   ته  معلمات 

الحادي   القرن  مهارات  مستوى  عن ضعف  الدراسية  الكتب  مسئولية  من  االستطالعية  الدراسة 

   والعشرين لدى طالبات الصف الثالث المتوسط.

 : في بحثمشكلة ال تما سبق تحددفي ضوء 

كتاب العلوم المقرر  الحاجة إلى التحقق من مستوى تضمين  مهارات القرن الحادي والعشرين في  

 ، لما ثبت من أهميتها في إعداد األجيال للمستقبل. على طالب الصف الثالث المتوسط

  :السؤال الرئيسلإلجابة عن  الحالي سعى البحثوللتصدي لهذه المشكلة 

– العلوم للصف الثالث المتوسط    في كتاب   الحادي والعشرينالقرن  مهارات  تضمين    مدى  ام

 في المملكة العربية السعودية؟  -الفصل الدراسي الثاني 

 األسئلة التالية:   وتفرع عنه

لطالب المرحلة المتوسطة، وتتسق  الالزمة    والعشرين  حاديلقرن الاما مهارات    السؤال األول:

 المتوسط؟ الثالث للصف لعلوم مع أهداف منهج ا

الثاني: توافر  ما    السؤال  والعشرينمدى  الحادي  القرن  الطالب    مهارات  لحاجات  الالزمة 

 المتوسط؟  الثالث للصف كتاب العلوم في والمناسبة ألهداف المنهج 

 :  بحث أهداف ال

 الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:  بحث هدف الي

المتوسطة، وتتسق مع    رين الالزمة لطالب المرحلةمهارات القرن الحادي والعشتحديد   .1

 . أهداف منهج العلوم للصف الثالث المتوسط

الالزمة لطالب المرحلة المتوسطة، مهارات القرن الحادي والعشرين    توافرالتحقق من   .2

 . لهذا الصف  المقرر حاليا العلوم اب كتفي وتتسق مع أهداف منهج العلوم للصف الثالث المتوسط 

 : ث حبأهمية ال

 في النقاط التالية:  بحثتظهر أهمية ال

التجاهات مسايرة ل الالزمة لكتاب العلوم للصف الثالث المتوسط،    21مهارات القرن  يقدم قائمة ب •

وإسهاما  ،  في مناهج التعليم ومصادر التعلمهذه المهارات  التربوية الحديثة التي تنادي بتضمين  

 .  2030رؤية المملكة في تحقيق 
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مدى توافر مهارات القرن  ببيانات دقيقة عن    ري الكتب الدراسية  لمناهج ومطويمد خبراء ا •

 ه.ما قد يسهم في تطوير ، في كتاب العلوم المطور في المرحلة المتوسطة بالتعلم العام 21

   .والعشرين حاديمهارات القرن الحول تعليم   لبحوث لمزيد من ا أمام الباحثينفتح المجال  •

   البحث:حدود 

في    -الفصل الدراسي الثاني-المتوسط    الثالث صف  العلوم للب  اكت  تقويم:  لموضوعية الحدود ا

 ، باعتباره نهاية لمرحلة التعليم األساسي. والعشرين لحادي مهارات القرن ا ضوء

ال  تمالحدود الزمانية:   من    ثانيالفصل الدراسي العلى كتاب العلوم المقرر في    بحثتطبيق 

   ه(.1441- 1440العام الدراسي )

المكانية:   المطور  على  البحث  نفيذت تم  الحدود  العلوم  - 2019الوزارة طبعة    من قبل  كتاب 

 .للصف الثالث المتوسطم 2020

 : بحثمصطلحات ال 

   .ددةحاعتماداً على معاييرم  الحكم على قيمة الشيء وتقديره لتقويمه،يعرف بأنه:  :التقييم

العلوم:   المحتوىالكتاب هو    كتاب  الذي يضم  الدراسية وما  الوعاء  المادة  يصاحبها من   من 

وسائل تعليمية وأنشطة وتدريبات وتطبيقات وأساليب تقويم مختلفة ويضم مقدمة وفهرس لعرض  

للفصل الدراسي الثاني المقرر  العلوم  كتاب    يقصد به في هذه الدراسة، و (2009المقرر. )حسين،

ات الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية لطالبمن قبل 

هـ الذي تم تبنيه من شركة ماجروهيل األمريكية وترجمته ومواءمته من قبل شركة 1440-1441

 العبيكان السعودية.  

يها من خالل عل  الطالبات تلك المهارات التي يمكن تدريب    مهارات القرن الحادي والعشرين:

من الحياة في القرن الحادي والعشرين    لمتوسطف الثالث اطالبات الصمحتوى مادة العلوم، وتمكن  

المشكالت،   اآلخرين، وحل  مع  والتعاون  والتواصل  االبتكاري  التفكير  على  وتساعدهم  بفاعلية، 

 ة والتوجيه الذاتي. أوالثقافة المعلوماتية، والمباد 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

 ين:مهارات القرن الحادي والعشرالمقصود ب

( في توصياته إلى ضرورة وجود نظام تعليمي وتدريبي قادر  2012)   مكتب العمل الدوليأشار  

على تحديد االحتياجات المستقبلية وتنمية المهارات التي تلبي هذه االحتياجات لدى الطلبة، فتكسبهم  

ى مؤتمر عل وأكد ال  ،مهارات التعلم مدى الحياة وتطبيق وسائل التكنولوجيا في االستقصاء الذاتي

أهمية إجراء الدراسات والبحوث التي تحدد سمات المجتمع وسوق العمل وسمات المهن المطلوبة  

مجموعة من   " ( بأنها:  152،  2018عرفها خميس )و  مستقبالً وربطها بأنظمة التعلم والتدريب.

  واإلنتاج، العطاء    كل بيئات العمل ليكونوا أعضاء قادرين على  الطلبة فيالمهارات التي يحتاجها  

بل مبدعين إلى جانب إتقانهم المحتوى المهني والمعرفي الالزم لتحقيق النجاح، تمشياً مع المتطلبات  

 ."التنموية والتكنولوجية واالقتصادية للقرن الحادي والعشرين 

 مهارات القرن الحادي والعشرين:تعليم االهتمام بمبررات 

تعاني  ،  تكنولوجيات المعاصرةالمعلومات وال  ينمو وفق غزارةبالرغم من التعايش في اقتصاد  

ال   والجامعية  الثانوية  المرحلة  خريج  بأن  والصناعية  واالجتماعية  الثقافية  والمؤسسات  الهيئات 

 يواكب المستويات العالمية، وغير معد لواقع ومتطلبات ميدان العمل الميداني في العصر الحديث 

والبحوث  بالدراسات  والمرتبطة  األ ،  رجال  المعاصأن  الموظفين  عمال  اختيار  إلى  يسعون  رين 

، وبالنظر إلى تلك  والعمال والقيادات القادرة على التفكير اإلبداعي والتعاون مع زمالئهم في العمل

الدراسات أو المشروعات يتضح أن جميعها اتفقت على أهمية  اكساب الطالب مهارات التعامل 

 ( Century Skills، 2007) .رقميةمع التكنولوجيا والثقافة ال

 مهارات القرن الحادي والعشرين: أقسام

ثالثة  إلى  والعشرين  الحادي  القرن  والثقافة والعلوم مهارات  للتربية  العربية  المنظمة  صنفت 

مهارات تكنولوجيا االتصاالت   -المهارات الحياتية الشخصية  -مجاالت هي: )مهارات التفكير العليا  

 ( 2014للتربية والثقافة والعلوم،  والمعلومات( )المنظمة العربية 

منها:   د  يعد وقامت   والعشرين،  الحادي  القرن  لمهارات  أطر  بإصدار  المختصة  الجهات  من 

الشمالي  المختبرالتربوي لإلقليم  واالقتصادية  ،المركزي  العلمية  والتنمية  التعاون   ، ومنظمة 

والعشرين) الحادي  القرن  مهارات  أجل  من  ا   ،(p21والشراكة  للوالجمعية  كليات ألمريكية 
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يلي    ،والجامعات  الحادي عرض  وفيما  القرن  لمهارات  تصفيات  من  تضمنته  بما  األطر  لهذه 

 والعشرين : 

              إطار مهارات القرن الحادي والعشرين للمختبر التربوي المركزي لإلقليم الشمالي 

rth Central Regional Educational LaboratoryNo 

مهارات القرن الحادي والعشرين إلي أربع    Metiri Group & NCREL (2003)صنف  

 مهارات رئيسية: 

للحياة مهمة  : وهي مهارات  Digital Age Literacyمهارات العصر المعلوماتي الرقمي   .1

على   بالقدرة  وتتمثل  المعرفة،  مجتمعات  في  وأدوات  والعمل  الرقمية  التكنولوجيا  توظيف 

إلى الب يانات والمعلومات وإداراتها وتقويمها وإنتاجها. وتتضمن: االتصاالت، والشبكات وصوالً 

العام األساسيةالثقافة  العلمية  ،ة  االقتصاد   ،الثقافة  والمعلوماتية  ا،ثقافة  البصرية  فهم    ،لتكنولوجيا 

 لكوني. اوالوعي  ،الثقافات المتعددة

اإلبداعي  .2 التفكير  التكيف    Inventive Thinking  مهارات  على  المقدرة  وتتضمن: 

ومهارات التفكير من    ،وتحمل المخاطر    ،واإلبداع   ،وحب االستطالع    ،والتوجيه الذاتي  ،لمرونةوا

 المستويات العليا.

الفعًال .3 والتواصل  االتصال  وتتضمن: مهارات    Effective Communicationمهارات 

وال التعاونيالعمل  بالشخصية  ، تشارك  المرتبطة  والحس   ،المهارات  الشخصية  المسؤولية 

 وتحقيق االتصال التفاعلي.  ،تماعي، واالجتماعية والمدنيةاالج

العالية .4 والكفاءة  اإلنتاجية  تحديد   High Productivity  مهارات  مهارات  وتتضمن: 

األولويات  النتائج  ،وترتيب  تحقيق  إلى  تمهيداً   واإلدارة  لألدوات    ،التخطيط  الفعًال  االستخدام 

 نجاز المهام. إلتعاون وحل المشكالت والتكنولوجية في العالم الواقعي للتواصل وا

االقتصادية  والتنمية  التعاون  لمنظمة  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات       إطار 

Organization for Economic Cooperation and Development The  

عام   منظمة    2005في  االقتصاديةوضعت  والتنمية  ها إطار    ( OECD،2005  )  التعاون 

ل مبادرتين، ارتبطت األولى ببرنامج تحديد وتعريف دي والعشرين من خاللمهارات القرن الحا

الطلبة لتقييم  الدولي  البرنامج  والثانية  اإلطار    PISA  المهارات،  األولى  المبادرة  ، حيث شكلت 
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النظري للثانية، ووفقاً لهذا اإلطار تم تقسيم مهارات القرن الحادي والعشرين إلى ثالثة مجاالت  

 رئيسية هي:  

تفاعليوت .1 بشكل  والرموز  واألشكال  اللغة  استخدام  وتتضمن:  تفاعلية  بصورة  األدوات    ، ظيف 

واستخدام التكنولوجيا واالتصاالت بشكل   ،ل تفاعلي  استخدام المعارف والحقائق والمعلومات بشك

 تفاعلي. 

باآلخرين .2 االتصال بصورة جيدة  وتتضمن:  في    ،التفاعل في مجموعات مختلفة  والعمل  التعاون 

 إدارة وحل المشكالت والصراعات. ،ريق ف

األكبر .3 اإلطار  نطاق  داخل  التصرف  وتتضمن:  مستقل  بشكل  الخطط    ،التصرف  وتنفيذ  تخطيط 

 واالحتياجات(.   –االهتمامات    –والدفاع عن) الحقوق والواجبات    ،الحياتية والمشروعات الشخصية

أجل   من  الشراكة  لمؤسسة  والعشرين  الحادي  القرن  مهارات  الحادي  إطار  القرن  مهارات 

 century skills stPartnership for 21  والعشرين

طرحت  الشركة من أجل مهارات القرن الحادي والعشرين )إطار التعلم للقرن      2006  في عام

على ضرورة تحقيق االتساق بين هذه وأكدت      (.65-54،  2013)الصالح ،الحادي والعشرين(

وط الدراسية،  والمناهج  والتنمية  المهارات،  والختامية،  البنائية  التقويم  وأساليب  التدريس،  رق 

  ،مي، وبيئات التعلم إلكساب الطلبة مهارات القرن الحادي والعشرينة للكادر التعليالمهني

ووفقا لهذه الشراكة فإن هناك ثالث مجموعات من المهارات الالزمة لضمان استعداد الطلبة  

القرن الحادي والعشرين، للتعلم المستمر مدى الحياة، والحيا ة والنجاح في األعمال المختلفة في 

 : ( 2013، ترلنج وفادل )روهذه المهارات كما ذك

التفكير الناقد    ،مهارات التعلم واالبتكار: وتتكون هذه المجموعة من مهارات اإلبداع واالبتكار .1

 والتعاون والتواصل.  ،وحل المشكالت 

والثقافة اإلعالمية(: وتتكون هذه    ،كنولوجياالوسائط والت)المعلومات،    مهارات الثقافة الرقمية .2

الثقافة    ،المجموعة من: مهارات الثقافة المعلوماتية الخاصة بالحصول على المعلومات واستخدامها

مهارات الثقافة التكنولوجية والتي    ،اإلعالمية المتعلقة بوسائط اإلعالم والتفاعل معها واستخدامها

 الوسائل التقنية.  تتضمن مهارات استخدام
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رات الحياة والمهنة: وتتكون هذه المجموعة من المهارات التالية: المرونة والقدرة على مها .3

الذاتي  ،التكيف واإلرشاد  والتوجيه  االجتماعية  ،المبادرة  والمساءلة  ،المهارات  بكفاءة   ، اإلنتاجية 

 والقيادة والرقابة والمسئولية. 

والعشريإطار   الحادي  القرن  الخاصة  مهارات  والجامعاتن  للكليات  األمريكية        بالجمعية 

The American Association of Colleges and Universities    

وضعت الجمعية األمريكية للكليات والمعاهد والجامعات إطارا لمواصفات الخريجين في القرن  

 ي: ضرورة امتالكهم لما يل، أكد  (2015) شواهينوكما أشار  ،الحادي والعشرين

دراسة .1 خالل  من  الطبيعي  العالم  وعن  البشرية  الثقافات  عن  الكافية   ، )العلوم  المعرفة 

 والفنون(.  ،اإلنسانيات، التاريخ والحضارة، اللغات  ،علم االجتماعيات  ،الرياضيات 

والتحليل .2 االستقصاء  تتضمن:  وعقلية  ومهنية  عملية  واالبتكاري  ،مهارات  الناقد   ، التفكير 

 وحل المشكالت. ،العمل الجماعي ،ثقافة المعلومات  ،تحريريالتواصل الشفوي وال

المحلي  .3 واالنخراط  المدنية  المعرفة  على:  وتنطوي  والشخصية  االجتماعية  المسئولية 

مهارات وأسس التعلم المستمر مدى   ،التفكير والعمل األخالقي  ،المعرفة متنوعة الثقافات   ،والعالمي

 الحياة. 

 ويتضمن: اإلبداع واإلنجاز المتقدم عبر الدراسات. خصصات تكاملي والمتعدد التالتعلم ال .4

 دور مناهج العلوم في مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين:

ال يتوقف عند اكتساب معرفة ومهارات نظرية ال تمت للواقع    إن الهدف من تعليم وتعلم العلوم  

بل   ذلك  بصلة،  التفكإلى  يتعدى  أساليب  بتنمية  المتعلمين،  لدى  علىير  قدراتهم  يضمن  حل   ما 

ويمكن توضيح أهم أهداف تعليم وتعلم ارات الصحيحة في المجتمع والبيئة،  المشكالت واتخاذ القر

(  91-80،  2015المعاصرة لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين بما ذكره محمود )  علومال

م العلمية العامة عن طريق االقتصاد في الجهد والوقت الالزم لنمو األفكار والمفاهي "  في اآلتي:

علم التو،  االهتمام بالتعلم الذاتي  ، ولتلك المفاهيم والمبادئ العامة  تحسين أساليب اكتساب التالميذ 

االهتمام بتنمية مهارات وعادات تقدير قيمة الوقت، والتنظيم،  ، ووتعلم األقران،  في مجموعات  

تدريب الطالب على جمع المعلومات  ،  ذات والتخطيط السليم وتحمل المسؤولية، واالعتماد على ال

لى مهارات تدريب الطالب ع،  وربطها بما سبقها وتوليد المعرفة الجديدة  علوموتوظيفها في دراسة ال
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تدريس بعض المهارات العلمية التي ،  التواصل والحوار وعدم التسلط والنقد وتقبل الرأي المغاير

التفكير، تنمية  تعتمد عليها بعض المهن تنمية قدرات ،  منطقي والناقد والتأمليالمختلفة كال  أنواع 

القرارات  واتخاذ  والتنبؤ  التحليل  على  واق،  الطالب  بمشروعات  العلوم  المتعلم  ربط  بيئة  من  عية 

علميا  ل المتطور  العلمي  الواقع  ومعايشة  والتكنولوجية  العلمية  تطوراته  وفهم  العصر  مسايرة 

 . واقتصاديا واجتماعيا

 :الدراسات السابقةتائج لحالية في ضوء ن إجراء الدراسة امدى الحاجة إلى 

دور المعلمين في    على،  (Duran ،et al،2011)مثل دراسة    ،الدراسات السابقة  بعض   ركزت  

وركزت    ،تدريس العلومفي  تنمية مهارات القرن الحادي والعشرين، وكيفية دمج تلك المهارات  

كتب عينة من   فيوالعشرين   حاديالالقرن    مهارات   مدى تضمينعلى التحقق من  أخرى  دراسات  

دراسات و؛  العلوم و(2020)الشهراني،  أجريت  ،  (2018)حجة،،  كتب  على    (2014و)شلبي 

كتاب العلوم  فأجريت على  (  2016أما دراسة )سبحي،  المرحلة المتوسطة،صفوف    لجميعالعلوم  

لصف الثالث في ا  كتاب العلومعلى  (  2013دراسة )الباز،، وأجريت  في الصف األول المتوسط

تشابه دراسة  يتضح في ضوء ما أظهرته نتائج العديد من الدراسات والبحوث السابقةعدادي، واإل

لصف الثالث المتوسط مع اختالف ل  العينة وهي كتاب العلوم  ( مع الدراسة الحالية في2013)الباز،

أما الدراسة    ،2013العربية عام    مصرجمهورية    فيدراسة الباز    حيث أجريت   ؛والزمان  المكان

 . 2020- 2019الحالية فعينتها كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط بالمملكة السعودية عام  

   :بحث منهج ال

  لتحقيق هدفنسب  األ ه  نأل أسلوب تحليل المحتوى،  المنهج الوصفي،    ت الدراسة الحاليةاستخدم

 .البحث الحالي

 مجتمع البحث وعينته: 

  الثالث المتوسط للفصل الدراسي الثاني  للصفلعلوم  اكتاب    ـهو    المجتمع األصل لهذا البحث 

  فصلينال:    دة السادسةلوحهي اة الدراسة  عينو   ،المملكة العربية السعودية  -2020  -2019طبعة  

 . (المغناطيس)والثاني عشر  ،(الكهرباء)الحادي عشر 

 

 : بحث أدوات ال
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 : الصف الثالث المتوسطقائمة مهارات القرن الحادي والعشرين الالزمة لطالبات  .1

القرن الحادي والعشرين التي ينبغي تضمينها في كتاب تحديد مهارات  الهدف من القائمة:   -أ

 .العلوم للصف الثالث المتوسط

أطر وقوائم مهارات القرن الحادي والعشرين التي أعدتها بعض مصادر بناء القائمة:   -ب 

العالمية والمشروعات  والمنظمات  واأل،  العربية  التيالدراسات  اإلطار سبق عرضها    جنبية  في 

   .النظري

المجاالت الرئيسية لمهـارات القرن الحادي والعشرين التي   حددت ة:  إجراءات بناء القائم - ج

، حلل كل مجال إلى المهارات األساسيةو،  ينبغي تضمينها في كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط

، تضمنت  شرات أداء لكل مهارة فرعيةمؤوحددت  ، كل مهارة أساسية إلى مهارات فرعيةوحللت 

القائمة    ت عرضوقد  ،    نبثق منها عدد من المؤشرات ا( مجاالت رئيسية،  6)  الصورة األولية للقائمة

العلى   من  من عدد  السعودية،   السادة  محكمين  بالجامعات  التربية  بكليات  التدريس  هيئة  أعضاء 

ال انتماء المهارة الرئيسية للمجى : )مد   رأي فيهدف إبداء الب  تخصص مناهج وطرق تدريس العلوم

مناسبة مؤشرات األداء في المهارة    ،انتماء المهارة الفرعية للمهارة الرئيسية،  الذي تندرج تحته

التي التعديالت  وبناء على  (،  ينمناسبة القائمة وشمولها لمهارات القرن الحادي والعشر  ،الفرعية

 منها ( مهارات رئيسية، كل مهارة  5تضم )  نهائيةالقائمة في صورتها الأصبحت  طلبها المحكمون  

   .تتضمن مهارات فرعية ومؤشرات لألداء 

محتوى كتاب العلوم للصف الثالث المتوسط في ضوء مهارات القرن   استمارة تحليل محتوى .2

   الحادي والعشرين: 

  تحديد فئات التحليل وعناصرها: -أ

الناقد  • التفكير  الفرعية  مهارات  المهارات  وتشمل  االستنتاج  ا :  على   -لتالية:  التعرف 

 تقويم الحجج. -التفسير -االستنباط -الفرضيات 

 - وتشمل المهارات الفرعية التالية:)مهارة الوعي االيجابي بالمشكلة  مهارات حل المشكالت:  •

بالمشكلة السلبي  الوعي  المشكلة  -مهارة  تعريف  )فرض   -مهارة  البدائل  توليد  مهارة 

 التقييم(.  -تيار البديل األمثلخا-اتخاذ القرار -الفروض 
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التكنولوجي:    • التطور  المهارات مهارات  األدوات  وتشمل  التالية:)استخدام  الفرعية 

توظيف التكنولوجيا في إدارة    - إنتاج وتصميم المواد التعليمية   -التكنولوجية في التدريس

 تعليم العلوم(. 

تحديد مدى وطبيعة الحاجة    الية:)توتشمل المهارات الفرعية ال  مهارات التطور المعلوماتي:  •

بكفاءة وفاعلية  -المعلوماتية إليها  التي يحتاج  المعلومات  إلى  المعلومات   -الوصول  تقييم 

نقدية فهم القضايا استناداً    -استخدام المعلومات إلنجاز هدف معين  -ومصادرها بصورة 

 إلى المعلومات واستخدامها بالطريقة األخالقية والقانونية(.

مهارات   -تقديم التغذية الراجعةوتشمل المهارات الفرعية التالية:)مهارة  االتصال:    تمهارا  •

 إدارة العواطف(.  -القدرة على فهم اآلخرين -التحدث 

 تحديد وحدات التحليل:  -ب

لمعرفة التقدير الكمي للظاهرة المراد تحليلها، يجب أن يتم ذلك في ضوء االعتماد على وحدات  

ا عد هذه الظواهر، وتعرف وحدات التحليل بأنها: "وحدات المحتوى التي  تحليلية يمكن من خالله

تحليل للة  الفكرة وحد   /الفقرة وقد استخذت الدراسة الحالية  يمكن إخضاعها للعد والقياس بسهولة،  

حيث   الدراسة،  لطبيعة  والفرعية  الفقرة(    /الفكرة)وحدة  تشمل  لمناسبتها  الرئيسة  العناوين  على 

(، رمز لتكرار كل مرة بشرطة )/وي  العلوم محل الدراسة.    كتاب داخل محتوي    والصور واألشكال

 وكلما اكتمل عدد التكرارات أربعة رمز له على طريقة الحزم ) //// ( وهكذا.

 أداة تحليل المحتوى:  -ج         

 لتحليلومؤشراتها واشتملت أداة التحليل على فئة اتم إعداد أداة التحليل في ضوء قائمة المهارات  

المتمثلة في المهارات ومؤشراتها وقد تم وضع قائمة المهارات ومؤشراتها وأمام كل منها تدريج  

  متوفر بدرجة كبيرة،   مثلت التدريجات في:رباعي يصف درجة توفر المهارة والمؤشر من عدمه وت 

 ضعيفة، وغير متوفر.ر بدرجة متوف  متوفر بدرجة متوسطة،

 داة التحليل: طريقة أستخدام أ -د          

استخدم التحليل الكيفي في تحديد درجة توافر كل مؤشر وقد تم تخصيص ثالث درجات للمؤشر 

بد  ه للمؤشرالتوفر  ودرجة واحد   رجة متوسطة،المتوفر بدرجة كبيرة، ودرجتين للمؤشر المتوفر 

 بدرجة ضعيفة، وصفر للمؤشر غير المتوفر.
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المحتوى:   - ج تحليل  أداة  الصدق  الدراسة  استمارة اعتمدت  صدق  من  التحقق  في  حالية 

 التحليل، على صدق المحكمين، من ذوي الخبرة بمجال الدراسة.  

التحليل: -د  التحليل، على طريقة إجراء محاولتين    ثبات  ثبات  الباحثة في حساب  اعتمدت 

( لتحليل عينة من كتب العلوم لصفوف الصف الثالث المتوسط تتمثل  255،  2004)طعيمة،  

قامت الباحثة نفسها بالمحاولة األولى، والمحاولة الثانية قام بها محلل آخر. وقد في )وحدة(، إذ  

 فاق المحللين )الباحث والمحلل اآلخر( باستخدام معادلة كوبر وهي.  تم حساب النسبة المئوية الت

 نسبة االتفـــــــــــــاق =  

 

(، وهي نسبة % 96،30آلخر )وبلغت النسبة المئوية لالتفاق بين المحللين: الباحث والمحلل ا

الدراسة تتصف  عالية، تدل على توافر درجة عالية من الثبات في التحليل، مما يعني أن أداة  

 بثبات عاٍل يجعلها صالحة لغايات التحليل. 

 المعالجة اإلحصائية:      

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالية في معالجة بيانات الدراسة:      

 .مهارةكل  ات مجموع تكرار اب لحس: التكرارات -أ

 مهارة حساب النسبة المئوية لتكرار كل ل: النسب المئوية  -ب 

 : للمقارنة بين المهارات في مدى توافرها في محتوى الكتاب.المتوسطات الحسابية -ج

ثبات    للتحقق من: لحساب نسبة االتفاق بين المحللين: الباحث والمحلل اآلخر، معادلة كوبر -د 

 . الثالث المتوسطصف العلوم المقررة على طالب ال كتاب ات في محتوي استمارة تحليل المهار

 : نتائج البحث 

 حققت الدراسة الحالية أهدافها، وتوصلت إلى إجابة أسئلة البحث، كالتالي:

"ما مهارات القرن الحادي والعشرين الالزمة أوال: إجابة السؤال األول من أسئلة البحث:  

 المتوسط؟" مع أهداف منهج العلوم للصف الثالث لطالب المرحلة المتوسطة، وتتسق 

( مهارات رئيسية، كل مهارة منها تتضمن مهارات 5توصلت الدراسة إلى قائمة محكمة تضم )

  فرعية كالتالي:

 عدد مرات االتفـــــــــــاق 

      100       ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مرات االتفاق + عدد مرات عدم االتفاق عدد 
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  - التعرف على الفرضيات   -مهارات التفكير الناقد: وتشمل المهارات الفرعية التالية: االستنتاج   .1

 جج. تقويم الح -التفسير  -االستنباط 

 - مهارات حل المشكالت: وتشمل المهارات الفرعية التالية:)مهارة الوعي االيجابي بالمشكلة  .2

- مهارة توليد البدائل )فرض الفروض  - مهارة تعريف المشكلة -مهارة الوعي السلبي بالمشكلة

 التقييم(.  -اختيار البديل األمثل-اتخاذ القرار 

فرعية التالية:)استخدام األدوات التكنولوجية  ت المهارات التطور التكنولوجي: وتشمل المهارا  .3

 توظيف التكنولوجيا في إدارة تعليم العلوم(.  - إنتاج وتصميم المواد التعليمية -في التدريس

مهارات التطور المعلوماتي: وتشمل المهارات الفرعية التالية:) تحديد مدى وطبيعة الحاجة   .4

التي    -المعلوماتية المعلومات  إلى  وفاعلية يحتا الوصول  بكفاءة  إليها  المعلومات   -ج  تقييم 

نقدية إلى    فهم القضايا استناداً   -استخدام المعلومات إلنجاز هدف معين   -ومصادرها بصورة 

 المعلومات واستخدامها بالطريقة األخالقية والقانونية(. 

ارات  مه  - مهارات االتصال: وتشمل المهارات الفرعية التالية:)مهارة تقديم التغذية الراجعة  .5

 إدارة العواطف(.  -القدرة على فهم اآلخرين -التحدث 

ما مدى توافر مهارات القرن الحادي    "ثانيا: إجابة السؤال الثاني من أسئلة البحث:  

الثالث  للصف  العلوم  كتاب  في  المنهج  ألهداف  والمناسبة  الطالب  لحاجات  الالزمة  والعشرين 

 المتوسط؟" 

 ما يلي:  في ضوء مهارات القرن الحادي والعشرين  العلومب اكت محتوى  أظهرت نتائج تحليل

 مدى توافر لمجمل المهارات: ▪

 

 

 

 

 ( 1جدول )

 للصف الثالث المتوسط    كتاب العلوم محتوى فيهارات القرن الحادي والعشرين ترتيب م

 الترتيب  النسبة المئوية التكرارات  مهارات القرن الحادي والعشرين م
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 األول % 28.8 78 المشكالت مهارات حل  1

 الثاني % 25.92 70 مهارات التفكير الناقد 2

 الثالث % 24.44 66 مهارات االتصال 3

 الرابع  % 10.74 29 مهارات التطور التكنولوجي 4

 الخامس % 10 27 مهارات التطور المعلوماتي  5

  % 100 270 المجموع 

 

اختالف تصنيفاتها ومجاالتها  والعشرين على    حادي( أن مهارات القرن ال1)    من الجدوليتضح  

العلومتكررت في   )   كتاب  المشكالت270بمجموع  المرتبة على    ( تكراًرا، حازت مهارات حل 

الثاني  ،  (%28.8( مرة وبنسبة )78بتكرار )  األولى الناقد في الترتيب  التفكير  وجاءت مهارات 

بلغ عددها بنسبة ) 70)  بمجموع تكرارات  الترتيب  (، ومهارات اال% 25.92( تكراًرا  تصال في 

(، يليها مهارات التطور التكنولوجي في الترتيب  %24،44( تكراًرا ونسبة ) 66الثالث بتكرارات )

المرتبة في  مهارات التطور المعلوماتي    (. ثم%10.74( تكراًرا وبنسبة ) 29الرابع بعدد تكرارات )

 . (%10وبنسبة)(  27األخيرة بتكرار) 

 حل المشكالت:مدى توافر مهارات  ▪

 ( 2ول )جد

 العلوم في محتوى كتابمهارات حل المشكالت درجات توافر 

مجموع   المهارة م

 التكرارات

المتوسط  

 الحسابي
 الدرجة 

النسبة 

 المئوية

 الترتيب 

 19 مهارة الوعي االيجابي بالمشكلة 1
 األول % 23.8 مرتفعة  7.03

 15 السلبي بالمشكلةمهارة الوعي  2
 الثاني % 18.6 مرتفعة  5.55

 14 رة تعريف المشكلةمها 3
 الثالث % 17.3 مرتفعة  5.18

 10 مهارة توليد البدائل )فرض الفروض(  4
 الرابع  % 13.2 مرتفعة  3.70

 9 تحديد البدائل المتوافرة 5
 الخامس % 11.9 مرتفعة  3.33

 6 األمثل(اتخاذ القرار )اختيار البديل  6
 السادس  % 8.0 متوسطة  2.22

 3 مراقبة تطبيق الحل 7
 السابع % 4.1 قليلة  1.11
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مجموع   المهارة م

 التكرارات

المتوسط  

 الحسابي
 الدرجة 

النسبة 

 المئوية

 الترتيب 

 2 التقييم  8
 الثامن % 2.9 قليلة  0.74

  % 100   78 المجموع  

بعدد    ع الدراسةوفي كتاب العلوم موض  ت توافر  ( أن مهارات حل المشكالت2جدول )ال  يتضح من

  ب االكتفي محتوى درجات توافرها ، وأن المهارات الفرعية المدرجة تحتها تفاوتت ( تكراًرا 78)

)ومتوسط ومنخفض بين مرتفع   بمتوسط  بالمشكلة  الوعي  أعالها  تقييم  7.03؛  (، وأدناها مهارة 

وتظهر متوسطات المهارات الفرعية لحل المشكالت، نقصا واضحا  ،  (0.74المشكلة بمتوسط)  

تقييم المشكلة، ومراقبة تطبيق الحل، ما يستدعي مزيدا من االهتمام بتحقق هذه مهارات  في توافر  

 ، هي مهارة حل المشكالت.لطالب مهارة مهمة من مهارات المستقبلالجوانب إلكساب ا

 مهارات التفكير الناقد: مدى توافر    ▪

 ( 3جدول )

 ب العلوم االتفكير الناقد حسب في محتوى كتدرجات توافر مهارات 

 المهارة  م
مجموع 

 التكرارات

المتوسط 

 الحسابي 

النسبة  الدرجة 

 المئوية
 الترتيب 

 15  االستنتاج 1
 مرتفعة  5.55

%21.07 
 األول

 14 المثابرة العقلية 2
 مرتفعة  5.81

%19.29 
 الثاني

 13 الفرضياتالتعرف على  3
 مرتفعة  4.81

%18.57 
 الثالث

 11 االستنباط  4
 مرتفعة  4.07

%15.71 
 الرابع 

 6 التفسير 5
 متوسطة  2.22

%8.21 
 الخامس

 5 تقويم الحجج 6
 متوسطة  1.85

%6.43 
 السادس 

 4 قصي الفحص والت 7
 متوسطة  1.48

%6.07 
 السابع

 3 االستدالل المنطقي  8
 ضعيفة 1.11

%4.64 
 الثامن

 70 المجموع 
  100%  

 

الناقد  3جدول )يتضح من   التفكير   الثالث العلوم بالصف    وى كتاب في محتتحققت  ( أن مهارات 

درجة  قد تفاوتت  وأن المهارات الفرعية المتضمنة في التفكير النا( تكراًرا  70مجموع ) المتوسط ب

توافرها في محتوى كتاب العلوم، بين مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة، وأن مهارة االستدالل المنطقي  

بدرجة   والتقويم  والتفسير  التقصي  مهارات  من  كل  توافرت  حين  في  ضعيفة،  بدرجة  توافرت 

مها المتوسط  الثالث  للصف  العلوم  كتاب  بتضمين  العناية  من  مزيدا  يستدعي  ما  رات متوسطة، 
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حيث يعد التفكير الناقد من أهم المهارات  الل المنطقي ألهميتها كمكون أساسي للتفكير الناقد.  االستد 

مواجهة ظروف الحياة التي تتشابك فيها المصالح  على  لفرد  فهو يعين اللقرن الحادي والعشرين،  

 .  وتزداد المطالب 

 :مهارات االتصال مدى توافر    ▪

 (  4جدول )

 العلوم كتابت االتصال في محتوى مهارا درجات توافر

 م
 المهارة

مجموع  

 التكرارات

المتوسط  

 الحسابي

 الدرجة 
 الترتيب  النسبة المئوية

 11.11 30 مهارة تقديم التغذية الراجعة  1
 األول % 45.08 مرتفعة 

 5.55 15 مهارات التحدث  2
 الثاني % 22.73 مرتفعة 

 3.70 10 مهارات القراءة 3
 الثالث % 14.77 مرتفعة 

 1.48 4 مهارات الكتابة  4
 الرابع  % 6.06 متوسطة 

 1.48 4 القدرة على فهم اآلخرين 5
 الخامس % 5.30 متوسطة 

 074 2 إدارة العواطف  6
 السادس  % 3.41 قليلة 

النّظر  7 وجهات  بين  المواءمة 

 واألفكار
2 

0.74 

 قليلة 
2.65 % 

 السابع

  % 100   66 المجموع  

  

العلوم بمجموع تكرارات    توافرت في محتوى كتاب االتصال     ( أن مهارات 4لجدول )يتضح من ا

تفاوتت في درجة تحققها   اللفظيلتواصل اللفظي وغير  الفرعية لمهارات  ، وأن ال( تكراًرا66عددها)

؛ بدرجة مرتفعة: )التغذية الراجعة ثم التحدث ثم القراءة(، وبدرجة متوسطة: )الكتابة والقدرة على  

عيفة: ) إدارة العواطف، والمواءمة بين وجهات النظر(. ما يستدعي  فهم اآلخرين(، وبدرجة ض 

لعواطف والقدرة على المواءمة في  مزيدا من االهتمام بتوافر هاتين المهارتين لما لالنفعاالت وا

 مواجهة االختالفات من أهمية عظيمة في إنجاح التواصل. 

 : مهارات التطور التكنولوجيمدى  ▪

 ( 5جدول )

 ب العلوم . ارات التطور التكنولوجي في محتوى كتمهادرجات توافر 
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 م
 المهارة

مجموع  

 التكرارات

المتوسط  

 الحسابي

النسبة  الدرجة 

 المئوية
 الترتيب 

في  1 التكنولوجية  األدوات  استخدام 

 4.44 12 التدريس

 مرتفعة 

44 % 

 األول

 4.44 12 إنتاج وتصميم المواد التعليمية   2
 مرتفعة 

44 % 
 الثاني

الت  3 تعليم توظيف  إدارة  في  كنولوجيا 

 1.11 3 العلوم 

 ضعيفة

10 % 

 الثالث

عملية  4 تقويم  في  التكنولوجيا  توظيف 

 0.37 1 التعلم

 ضعيفة

2 % 

 الرابع 

  % 100   28 المجموع 

  

توافرت في كتاب العلوم موضوع الدراسة   ( أن مهارات التطور التكنولوجي5لجدول )يتضح من ا

تكراًرا،  29)بمجموع   درج(  مرتفع  وأن  بين  تفاوتت  فيها  المتضمنة  الفرعية  المهارات  نوافر  ة 

لمهارتي استخدام األدوات التكنولوجية في التدريس، وإنتاج وتصميم المواد التعليمية، ، وضعيف 

ما   التعلم. وهو  تقويم  في  التكنولوجيا  التعليم، توظيف  إدارة  في  التكنولوجيا  في مهارتي توظيف 

بتنمية مهارات الطالب في توظيف التكنولوجيا في مجالي إدارة تعلم   الهتماميستدعي مزيدا من ا 

حيث تسهم مهارات التطوير التكنولوجي في زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة  العلوم وتقويم تعلمها.  

فيما بينهم وبين الطلبة والمؤسسة التعليمية من خالل البريد اإللكتروني، وغرف الحوار، المساهمة 

لتبادل وجهات النظر في المواضيع المطروحة مما يزيد المنتد   في الفورية التي تتيح فرص  يات 

 . وتحسين تعلم العلوم فرص االستفادة

 

 

 

 

 مهارات التطور المعلوماتي: مدى توافر    ▪

 ( 6جدول )

 ب العلوم افي محتوى كت   مهارات التطور المعلوماتي درجات توافر

 م
 القيمة

مجموع 

 التكرارات

المتوسط 

 ي الحساب

 الدرجة 
 الترتيب  النسبة المئوية 
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الحاجة  1 وطبيعة  مدى  تحديد 

 4.44 12 المعلوماتية 

 مرتفعة 

44 % 
 األول

التي  2 المعلومات  إلى  الوصول 

 2.22 6 .يحتاج إليها بكفاءة وفاعلية

 مرتفعة 

22 % 
 الثاني

ومصادرها   3 المعلومات  تقييم 

 1.48 4  بصورة نقدية

 متوسطة 

14 
 الثالث

ال 4 إلنجاز  استخدام  معلومات 

 1.11 3 هدف معين

 متوسطة 

11 % 
 الرابع 

إلى    5 استناداً  القضايا  فهم 

واستخدامها   المعلومات 

 0.74 2 .بالطريقة األخالقية والقانونية

 ضعيفة

9 % 

 الخامس

  % 100   27 المجموع

 

ث  لب العلوم بالصف الثاافي كتتوافرت  أن مهارات التطور المعلوماتي    (  6الجدول )يتضح من  

، وأن درجة تحقق مهاراتها الفرعية تفاوتت في الكتاب بين  ( تكراًرا27) بمجموع  المتوسط حظيت  

مرتفع لمهارتي: تحديد الحاجات المعلوماتية، والوصول إلى المعلومات، ومتوسط في مهارتي تقييم  

قانوني  ا، وضعيف في مهارة فهم القضايا بناء على االستخدام األخالقي والالمعلومات واستخدامه

للمعلومات. وهذا يتطلب إعطاء مزيدا من االهتمام بتضمين هذه المهارات المهمة للنجاح في الحياة 

  وفي العمل في ظل التطور الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات.  

المأن  إلى    ةالباحثتنوه  و القرن  العلوم  هارات  بصور متنوعة حادي والعشرين ضمنت في كتاب 

من خالل الصورة وتارة   مطريق النص وتارة تعرض له   لهم المهارات عنعرض وجذابة، فتارة ت  

  كتاب يعد من الجوانب اإليجابية التي ميزت  ، وهذا  المصاحب للصورة  تعليقالأخري من خالل  

وعرض    العلوم تضمين  أساليب  يتعلق  فيما  المتوسط  الثالث  الحادي للصف  القرن  مهارات 

 والعشرين.  

ات القرن الحادي والعشرين قد توافرت في محتوى كتاب العلوم للصف  مما سبق يتضح أن مهار

جاء   توافرها  وأن  المتوسط،  المهارات  الثالث  بعض  وأن  متنوعة،  وبأساليب  متفاوتة،  بدرجات 

من االهتمام باالرتقاء بدرجة توافرها ألهميتها الكبيرة في إعداد المتعلمين للعيش في  تتطلب مزيدا  

 ن تحديات وتعقيدات.مستقبل بما يحمله م ال

 :  الدراسة توصيات
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مراجعة مناهج التعليم والتعلم بصفة عامة ومناهج  أن يعطي خبراء المناهج مزيدا من االهتمام ل •

في ضوء معايير ومؤشرات مهارات    -  التعليم ما قبل الجامعيمراحل  في    -  العلوم بصفة خاصة

 تب الدراسية.، والعمل على االرتقاء بمستوى تضمينها في الك21القرن 

تنمية مهارات كفايات  الطالب معلمي العلوم  بإكساب  االهتمام  أن تعطي كليات التربية مزيدا من   •

 القرن الحادي والعشرين. 

دريب معلمي ومعلمات العلوم تيم مزيدا من االهتمام بتوفير برامج لأن توجه وزارة التربية والتعل •

  ين لدى الطالب والطالبات.تنمية مهارات القرن الحادي والعشر أساليب على 

 مقترحات: 

 .إجراء مزيد من الدراسات لتطوير الكتب الدراسية في العلوم في ضوء مستحدثات العلم
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 م(2020)  248العدد   / ISSN 2535-213X)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الترقيم الدولي )
 

  

 

 
    

 
 

95 

ة. عمان: عالم  (. التعليم المبني على المهارات والمناهج الدراسي2015شواهين، خير سليمان ) −

 الكتب.

المتوسطة في ضوء 2020)  بدرية محمد   الشهراني، − بالمرحلة  العلوم  تقويم محتوى مناهج   .)

-  468ع   ،72كلية التربية مج  جامعة سوهاج،  القرن الحادي والعشرين."المجلة التربوية،  مهارات 

417 . 

−  ( هللا  عبد  بدر  التعلم  2013الصالح،  والعشرين:  الحادي  القرن  مهارات  زمننا.  (.  في  للحياة 

 الرياض: منشورات جامعة الملك سعود.

أحمد  − رشدي  وأسسه  2004)  طعيمة،  مفهومه  اإلنسانية،  العلوم  في  المحتوى  تحليل   .)

 .دار الفكر العربيالقاهرة، واستخداماته، 

للصفوف العليا للمرحلة االبتدائية في    تحليل محتوى كتب الرياضيات   (.2015)  د الغامدي، محم −

األمام محمد بن سعود   منشورة، جامعةماجستيرغير    والعشرين، رسالةضوءمهارات القرن الحادي  

 العربية السعودية.  اإلسالمية، المملكة

ساسي في ضوء التفكير (. تحليل كتاب لغتنا الجميلة للصف الرابع األ2010) رالفرا، ميسون نص −

 اإلبداعي ومدى اكتساب الطلبة له"، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة. 

الرياضيات.  2015محمود، ميرفت ) − تعليم  ديبونو  عمان:    –األردن  (. مصادر تطوير  مركز 

   .لتعليم التفكير

 ،عمل الدوليمؤتمر ال)حان وقت العمل(.    (. أزمة عمالة الشباب 2012)  مكتب العمل الدولي −

 سويسرا.  ،جنيف ،التقرير الخامس ،101الدورة 

−  ( والعلوم  والثقافة  للتربية  العربية  استر2014المنظمة  العمل:  لسوق  الشباب  إعداد  تيجية  ا(، 

تونس: مطابع   العام.  التعليم  قطاع  والعشرين في  الحادي  القرن  األعمال ومهارات  إلدراج ريادة 

PWC. 

 

− Century Skills as a Vision for K-12 Education (2007) What Should Schools 

and Districts do?، kenkay، president، partnership for 21 st Century Skills، 

FETC، Orlando، Florida ، Granary 25. 



 
 
 
 

 م(2020)  248العدد   / ISSN 2535-213X)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، الترقيم الدولي )
 

  

 

 
    

 
 

96 

 

− Duran، Emilio; Yaussy، Daniel& Yaussy، Leslie (2011):" Race to the Future: 

Integrating 21st Century Skills into Science Instruction"، Science Activities: 

Classroom Projects and Curriculum Ideas، v48 n3 p98-106. 

− Ken، K. (2010). 21st century Skills: Why They Matter، what they are، and 

How We Get there? Available at: 

http://www.innovationlabs.com/plsd/resources/kenkay.pdf. 

 

− Metiri Group & NCREL (2003). EnGauge21st century skills: Literacy in the 

digitalage. Chicago، IL: NCREL.pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf 

 

− OECD (2005). 21st Century Learning Research ، Innovation and 

Policy.OECD/CERI International Conference"Learning in the 21st Century: 

Research، Innovation and Policy. 

www.oecd.org/site/educeri21st/40554299.pdf 

 

− The Partnership for 21st Century Skill (2006): Framework for 21st Century  

Learning، http://www.p21.org/overview/skill- Framework. 

http://www.innovationlabs.com/plsd/resources/kenkay.pdf
http://www.oecd.org/site/educeri21st/40554299.pdf
http://www.p21.org/overview/skill-

